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 لديكتاتورية األسد   مخفضةجمركية اململكة املتحدة تقدم تعريفات 

 آي نيوز 

 هوغو جي 

 2022 آب   17)اللغة اإلنجليزية( 

جاءت هذه الخطوة كجزء من مبادرة بريطانية لتحرير التجارة مع عدد من الدول النامية لكن نشطاء حقوق اإلنسان حذروا من    :الخبرنص  

  .كجزء من خطط لخفض تكاليف املعيشة  األسد،الدكتاتور بشار    مهايحكالتي    سوريا،وعدت اململكة املتحدة بتحرير التجارة مع  حيث    .ذلك

بما في ذلك ثماني   –وزارة التجارة الدولية هذا األسبوع أنها ستقدم من جانب واحد شروط تجارية محسنة لعدد من البلدان النامية    تأعلنو 

 .دول سيتم تضمينها في مخطط “التفضيالت املعززة” ألول مرة

في خطوة تهدف إلى خفض تكلفة الواردات    سلعها،من    في املائة   85  لتشمل  التي يشملها املخططالتعريفات الجمركية على البلدان   ستخفض 

ومن بين الدول الثماني سوريا التي قتل رأس نظامها األسد اآلالف في حرب    .بالنسبة للمستهلكين البريطانيين وتعزيز اقتصادات البلدان الفقيرة

 .وإصالح سياس يدامية بعد أن رفض االنصياع ملطالب املحتجين بإجراء انتخابات ديمقراطية 
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املالية   السنة  قيمته    املاضية، في  ما  املتحدة  اململكة  إسترليني    2استوردت  جنيه  من  مليون  البضائع  املنسوجات    سوريا،من  من  معظمها 

 .واملنتجات الغذائية

هذا هو بالضبط ما توقعناه من حكومة تتعامل مع حقوق اإلنسان والقانون الدولي على أنهما    لألسف،قالت إميلي ثورنبيري من حزب العمل: “

وسنرى فقط املزيد من األشخاص الذين يختارهم املحافظون كزعيم جديد لهم. . كما هو الحال في العديد من املجاالت    باملوضوع،ال صلة لهما  

 .“ وتستعيد مكانة بريطانيا في العالم بالدنا،ر التغيير الحقيقي الذي تحتاجه فإن حكومة حزب العمال فقط هي التي ستوف األخرى،

قال مدير  و كما حذرت منظمة العفو الدولية من السماح ألي أفراد أو شركات مرتبطة بالنظام السوري بالوصول إلى االقتصاد البريطاني.  

تيان بنديكت: “لقد حّول األسد سوريا إلى مسلخ بالبراميل املتفجرة والتعذيب الجماعي واختطاف  كريس  املتحدة،في اململكة  االستجابة لألزمات  

 وسيكون من السخرية املطلقة أن يكون أي فرد أو شركة متورطة في فظائع األسد هو املستفيد من هذه الترتيبات التجارية الجديدة  الدولة،

". 

ماليين    4مع صادرات بقيمة    ،جنيه إسترليني من السلع والخدمات  ماليين   6قيمته    وسوريا يصل إلىاململكة املتحدة    التبادل التجاري بينقيمة  

والسلع   واآلالت  األلبان  منتجات  هي  الشهر  هذا  للحكومة  تقرير  وفًقا ألحدث  الصادرات  أهم  إسترليني.  أهم    الكهربائية،جنيه  أن  حين  في 

 .الواردات تشمل املنسوجات والخضروات والسكر

 
 
وتصر على أن   الدخل،درجت تلقائًيا في التغيير في قواعد التجارة ألن البنك الدولي يصنفها على أنها دولة منخفضة تزعم الحكومة أن سوريا أ

 العقوبات ستمنع حلفاء األسد من االستفادة من التجارة مع بريطانيا.

 نيوز  ي آاملصدر: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://inews.co.uk/news/politics/uk-offers-lower-tariffs-to-assad-run-dictatorship-of-syria-sparking-condemnation-1800636?ITO=newsnow
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ا قبالة السواحل السورية
ً
 سفينة تحمل قمًحا أوكرانًيا مسروق

 أسوشيتد برس 

 

 جون جامبريل 

 2022 آب   18)اللغة اإلنجليزية( 

 : قالنص امل

ا من األراض ي التي استولت عليها موسكو  
ً
رصدت األقمار الصناعية أمس الخميس سفينة شحن روسية تزعم أوكرانيا أنها تحمل قمًحا مسروق

أحدث شحنة من الحبوب األوكرانية، سواء التي تم شراؤها   SV Konstantin يمثل وصول سفينة و   .قد وصلت إلى ميناء طرطوس السوري

زعم أنها سرقت لنقلها إلى سوريا  .بشكل قانوني أو التي ي 

تقودها األمم املتحدة إلخراج طعام  مؤخًرا مليئة بالذرة األوكرانية التي تم شراؤها بشكل قانوني كجزء من الجهود التي  فيما رست سفينة أخرى  

 البالد من منطقة الحرب 

ظهر وصول  أيًضا مستوى اعتماد دمشق على روسيا إلبقاء رأس النظام السوري بشار األسد في السلطة وسط حرب بالده  SV Konstantin ي 

ضيف سفًنا حربية روسية ومستودعات حبوب  ال سيما في هذا امليناء املطل على البحر األبيض املتوسط الذي يست  لسنوات، التي استمرت  

 مهمة تديرها روسيا 

 
 

 رصد السفينة على موقع تتبع السفن  •
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من يوليو ، وفًقا لبيانات موقع   6انطلقت من شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا في البحر األسود منذ الـ    SV Konstantinيذكر أّن سفينة  

 MarineTrafficتتبع السفن 

على طول ساحل قبرص قبل أن  وقد عبرت السفينة مضيق البوسفور ووصلت إلى مدينة إزمير التركية وتوجهت بعد ذلك إلى البحر املتوسط  

 .تعقب نظام التعرف اآللي يوم األحد تغلق نظام

لكن السفن التي ترغب في إخفاء تحركاتها غالًبا ما تقوم بإيقاف تشغيلها،    بها، الخاصة   AIS من املفترض أن تحتفظ السفن بأجهزة تعقب

 .والسفن التي تتوجه إلى املوانئ السورية تفعل ذلك بشكل روتيني

 

 لبنانتعليق السفارة األوكرانية في  •

أوكرانًيا    قمًحا  حملت  السفينة  إن  الخميس،  أمس  برس  أسوشييتد  لوكالة  بيان  في  لبنان  في  األوكرانية  السفارة  قالت  جهتها    من من 

 .سيفاستوبول 

حنات  ويقول مسؤولون أوكرانيون إّن تلك املدينة الساحلية في شبه جزيرة القرم شهدت في السابق قيام القوات الروسية بنقل الحبوب بالشا

هناك حبوب نهبتها سلطات االحتالل الروس ي ونقلتها بشكل   السفينة، وأضافت السفارة: “على ظهر هذه   .من األراض ي املحتلة، حسب وصفهم

 .”وخرسون وميكواليف زابوريجيه،غير قانوني من مخازن تقع في األراض ي املحتلة مؤقًتا في 

ّن السفينة قد وصلت إلى سوريا بعد أن زعمت في وقت سابق أنها ستتوجه إلى ميناء طرابلس وذكرت السفارة األوكرانية في لبنان إّنها تعتقد أ

 في لبنان.

 أسوشيتد برس  املصدر:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://apnews.com/article/russia-ukraine-syria-dubai-united-arab-emirates-middle-east-26a02756352722912fa251cefc4d869f
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 وزير كندي: سوريا ليست آمنة لعودة الالجئين إلى ديارهم  

 أسوشيتد برس 

 باسم مرو 

 2022 آب 17)اللغة اإلنجليزية( 

 : قالنص امل

من  ذر وزير كندي خالل زيارة للبنان يوم األربعاء من أن سوريا ليست آمنة بعد ملاليين الالجئين لبدء العودة إلى ديارهم. تحدث بعد أيام  ح

 .ألف الجئ سوري كل شهر 15إعالن املسؤولين اللبنانيين عن خطة لبدء إعادة 

، حيث زار الجئين سوريين  األردنأيًضا    طالت، عقب جولته في املنطقة التي  ، وزير التنمية الدولية الكندي وجاءت تصريحات هارجيت ساجان

 .خيماتامليعيشون في 

تركيا ولبنان واألردن.    مثل  عاًما ، ويعيش معظمهم اآلن في البلدان املجاورة  11ماليين سوري من بالدهم منذ االنتفاضة قبل    5فر أكثر من  

 .وهو حريص على عودة الالجئين –، انهياًرا اقتصادًيا وأزمة مالية غير مسبوقة ، الذي استقبل مليون سورييواجه لبنانو 
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  بحصولهم ، متعهدا  م البدء في العودة إلى ديارهم، إن الالجئين السوريين في لبنان يمكنهاإلثنين  مخلوف،قال وزير اإلدارة املحلية للنظام حسين  

 .على كل املساعدة التي يحتاجونها من السلطات

، قائلة إن هذه املمارسة تخاطر بتعريض  ، تعارض وكالة الالجئين التابعة لألمم املتحدة وجماعات حقوقية اإلعادة القسرية إلى سورياومع ذلك

 .حقوق اإلنسان إن بعض الالجئين السوريين الذين عادوا إلى ديارهم اعتقلوا قالت جماعات و الالجئين العائدين للخطر. 

في مقابلة مع وكالة أسوشيتد برس: “من املهم جًدا جًدا التأكد من وجود بيئة آمنة تماًما حيث يمكنهم  وأكد  ،وردد ساجان تلك املخاوف األربعاء

 .”، أن سوريا ليست مكاًنا آمًنا لعودة الناسناًء على تقييماتنا العودة إليها”. “من الواضح ، في الوقت الحالي ، ب

، يريدون العودة إلى ديارهم. وقال ساجان إنهم ال يريدون العيش في هذه الظروف ، مضيًفا أن أي عودة يجب أن  هؤالء أناس فخورون جًدا“

 .”تكون “حالة طوعية

، وزير  ، بعضهم من لبنان واألردن. قال ساجانعشرات اآلالف من الالجئين السوريين  ، أعادت كندا توطين على مدى السنوات القليلة املاضية

وأضاف:    .”، التي تدفع الناس للخروج، إنه رأى بنفسه آثار و “أهوال الحربالدفاع السابق والعضو السابق في الجيش الذي خدم في أفغانستان

 ”“ال أحد يريد مغادرة منزله

البحث عن سبل  كندا ستواصل  إن  الجنسياتوقال  متعددي  مع شركاء  “الالجئين  ،  و  اللبناني  للشعب  املناسب  املباشر  الدعم  لتقديم   ،

 .”السوريين املعرضين للخطر أيًضا

، مما ترك ثالثة أرباع اللبنانيين  2019عام    تزايدت الدعوات إلى عودة الالجئين السوريين في لبنان منذ أن بدأ االنكماش االقتصادي في أواخر و 

 ، أصبحت الظروف املعيشية أسوأ بكثير. بالنسبة للسوريين ، لكنصعب اقتصاديوضع  يعيشون في 

 أسوشيتد برساملصدر:  
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 السياسة الخارجية السورية في القوقاز وأوكرانيا: نهج غير متوازن محوره روسيا 

 معهد الشرق األوسط 

 ليجي والي كا

 2022 آب 23)اللغة اإلنجليزية( 

امل  إلى اتباع سياسة خارجية متوازنة نسبًيا تجاه    حرصب ، سعت دمشق  2011قبل اندالع الحرب األهلية السورية في أوائل عام    :قالنص 

التي تواجهها مع إسرائيل التحديات  كيا  ، حاولت سوريا الحفاظ على عالقات متنوعة ومتوازنة مع إيران وتر معظم جيرانها. على الرغم من 

 ومع روسيا واالتحاد األوروبي والواليات املتحدة على املستوى العاملي. ومع ذلك
ً
، عندما أعادت انتفاضات الربيع العربي والعالم العربي إقليميا

إلى سوريا السياسية   األزمة 
ً
الحملة الداخلية الحكومية الشديدة هذه الظروف تدريجيا إلى طرد سوريا من جام، غيرت  الدول  ، مما أدى  عة 

، مما أجبر البالد على  د التوترات مع تركيا والعالم الغربي. أدى هذا إلى إخراج السياسة الخارجية السورية من توازنها التقليديعاالعربية وتص 

ديدة ومتنوعة  االعتماد بشكل كبير على الدعم من إيران وروسيا. لقد كان لحيز املناورة الضيق على الصعيدين اإلقليمي والدولي تداعيات ع

املاضية. ولكن يمكن مالحظة بعض التحوالت األكثر إيضاًحا الناجمة عن التأرجح    11على السياسة الخارجية لسوريا على مدى السنوات الـ  

 ، أرمينيا وجورجيا وأوكرانيا. نحو روسيا في عالقات سوريا مع جيرانها في منطقة ما بعد االتحاد السوفيتي: على وجه التحديد
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 نيا وأذربيجان أرمي

اإلبادة ما يسمى "األمثلة البارزة على ابتعاد دمشق عن نهجها التقليدي املتوازن تجاه منطقة القوقاز سياسة الحكومة بشأن االعتراف ب من  

األحداث املأساوية على أنها "إبادة جماعية". لم يتغير هذا النهج بعد انهيار االتحاد السوفيتي  لم تعترف الحكومة السورية ب.  "الجماعية لألرمن

، تجنبت الحكومة السورية على وجه التحديد الخوض  مينياللحفاظ على نهج متوازن والحفاظ على عالقاتها مع تركيا وأر و واستقالل أرمينيا.  

 " اإلبادة الجماعية لألرمن" في املياه الصعبة املرتبطة باالعتراف ب

، في يناير من ذلك  ، نتيجة دعم تركيا لخصوم الرئيس السوري بشار األسد. وبالتحديد2014، في عام  عاًما  68تغير هذا النهج الثابت بعد  

 سلسلة من الهجمات اإلرهابية في سوريا بة مع وكالة األنباء الفرنسية، في مقابلالعام
ً
في تركيا:    "املجازر التاريخية لألرمن"، قارن األسد صراحة

راض ي  "إنها تذكرنا باملجازر التي ارتكبها العثمانيون ضد األرمن عندما قتلوا مليون ونصف أرمني ونصف مليون أرثوذكس ي سرياني في سوريا واأل 

أو يحدد الجاني على أنه تركيا    1915". كانت هذه هي املرة األولى التي يعترف فيها أي رئيس دولة سوري بجرائم القتل الجماعي عام  ةالتركي 

 . "اإلبادة الجماعية لألرمن"، ولم تعلن رسمًيا عن اعتراف حكومتها ب، تجنبت سوريا في البداية تمرير قانون بهذا املعنىالعثمانية. ومع ذلك

العسكري التركي في شمال    التدخل بعد    ، ال سيماعندما بلغت التوترات والصراع في شمال سوريا ذروتها  غير أن هذا املوقف تغير بشكل أكثر 

   التي،  شرق سوريا
 
  "اإلبادة الجماعية لألرمن". اعترف البرملان رسمًيا ب2019أكتوبر / تشرين األول    17-9، في  اسم عملية نبع السالم  اطلق عليهأ

 .تفعل ذلك ،، بعد لبنان ، أصبحت سوريا ثاني دولة ذات أغلبية عربية. وهكذا2020فبراير  13في  1915-1917

  27، دافعت الحكومة السورية علًنا ورسمًيا عن أرمينيا في حرب كاراباخ الثانية )(1994-1988، على عكس نزاع كاراباخ األول )عالوة على ذلك

 عن 2020نوفمبر    10  -سبتمبر  
ً
 تركيا بإرسال اإلرهابيين والجماعات السلفية  دعمه ألرمينيا  (. أعرب الرئيس السوري بشار األسد صراحة

ً
، متهما

، اتهمت حكومتا تركيا وجمهورية أذربيجان سوريا وأرمينيا بإعادة توطين بعض املهاجرين األرمن السوريين في منطقة  إلى منطقة الحرب. بدورها

، تطورت عالقاتها  رغم من عدم قطع العالقات السورية مع جمهورية أذربيجان، على الكاراباخ منذ اندالع الحرب األهلية في سوريا. بشكل عام

، مما أدى إلى قلب السياسة الخارجية املتوازنة التي سعت دمشق لعقود للحفاظ عليها تجاه هذين البلدين في جنوب مع أرمينيا بشكل كبير

 القوقاز.  

 

 جورجيا

سوريا    تغير   على  الثانياملثال    كان الجنوبيةنهج  وأوسيتيا  أبخازيا  باستقالل  اعترافها  هي  القوقاز  جنوب  الجورجيتين  تجاه  املنطقتين   ،

أبخازيا بحكم األمر الواقع    ، التقى وزير خارجية2015. في عام 2008، اللتين أعلنت موسكو استقاللهما من جانب واحد في عام االنفصاليتين

فياتشيسالف شيريكبا في موسكو مع السفير السوري في روسيا رياض حداد لبحث العالقات "الثنائية". قال شيريكبا بعد ذلك: "كان هناك  

؟  ى اعتراف سوريا بأبخازيافي تقوية وتعميق العالقات السورية األبخازية. هل سيؤدي هذا في النهاية إل  االنخراط   في  اهتمام كبير من كال الطرفين 

السوريأعتقد أن كل ش يء ممكن للجانب  بالطبع قرار سيادي  في  ". بعد ثالث سنوات ، لكن هذا  اعترفت سوريا رسمًيا  2018مايو    29،   ،

 .قطعت جورجيا العالقات الدبلوماسية مع سوريا في نفس اليوم ،باستقالل أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية

 للمساعدة في مواجهة العدوان اإلرهابيإن السب 
ً
،  ب املعلن للحكومة السورية التخاذ هذه الخطوة هو في حد ذاته جدير باملالحظة: "تقديرا

،  . بعبارة أخرى ، وزارة الخارجية في دمشققررت الجمهورية العربية السورية إقامة عالقات دبلوماسية مع جمهوريتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية"

 عن امتنانها لروسيا لجهودها في مواجهة معارض ي نظا
ً
املناطق الجورجية االنفصالية تعبيرا ا رسمًيا بهذه 

ً
اعتراف م  قدمت الحكومة السورية 
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واقتصادية   عسكرية  مساعدات  مقابل  روسيا  من  املدعومين  بالكيانين  باالعتراف  الحلفاء  بإغراء  موسكو  تبليس ي  اتهمت  لطاملا  األسد. 

من نفوذ موسكو على سوريا مقارنة بشركاء    غير مسبوق لية. لكن قرار دمشق بالقيام بذلك في الواقع يسلط الضوء على املستوى اودبلوماس

لسنوات بيالروسيا وأرمينيا والصين وكوريا الشمالية أن تفتح عالقات دبلوماسية مع    تطالب   موسكو   حيث أن روسيا االستراتيجيين اآلخرين.  

 لكن دون جدوى حتى اآلن.   -االنفصالية  األراض ي الجورجية

هناك مشكلة أخرى تتمثل في رد سوريا املحتمل إذا حاولت روسيا ضم هذه املناطق الجورجية بالكامل )على غرار شبه جزيرة القرم في عام 

،  ل أي من الدولتين االنفصاليتينعلى الرغم من أن االستفتاء على االنضمام إلى االتحاد الروس ي ليس مطروًحا حالًيا على جدول أعما   (2014

، تماًما كما اعترفت بضم شبه  ، فمن املتوقع أن تعترف سوريا بضم كل من أبخازيا وأوسيتيا الجنوبيةإذا دفعت موسكو بمثل هذه الخطة

رجيا من جهة وسوريا وروسيا  . هذه الخطوة التي اتخذتها دمشق ستزيد من تعميق الخالف بين جو 2016جزيرة القرم. في تشرين الثاني )نوفمبر(  

)التي تجمع دول جنوب القوقاز    3+    3، باإلضافة إلى التأثير سلًبا على آفاق التعاون اإلقليمي في جنوب القوقاز في شكل محادثات  من جهة أخرى 

 . الثالث إلى جانب تركيا وحليفتي سوريا وروسيا وإيران(

 

 أوكرانيا 

السوفياتي السابق هي نهجها تجاه أوكرانيا على    دول االتحاد  في سياسة سوريا التقليدية واملتوازنة تجاهللتغيير  الثالثة    الفارقة  كانت العالمة

، 2016، في نوفمبر  املاضية. كانت سوريا الدولة السادسة التي تعترف رسمًيا بضم شبه جزيرة القرم من قبل االتحاد الروس يمدى السنوات  

و  وفنزويال  ونيكاراغوا  كوبا  الخصوصبعد  وجه  على  الشمالية.  وكوريا  السوريةأفغانستان  الحكومة  قرار  أسبوع من  بعد  إيفجيني  ،  كتب   ،

، حث فيها إيران على االعتراف باملثل  2016، رسالة إلى البرملان اإليراني في نوفمبر  ، الذي يمثل حزب روسيا املوحدة في دوما الدولةفيدوروف

، مما يدل بشكل فعال على احترام وحدة أراض ي أوكرانيا  لم يرد املجلس التشريعي اإليراني على الرسالة  ،بضم شبه جزيرة القرم. ومع ذلك

، لم تعترف طهران أيًضا باستقالل أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية عن  ومعارضة تغيير الحدود بالقوة. على الرغم من عالقاتها الوثيقة مع موسكو

 جورجيا.

 عن املخاوف من تنامي الحركات  ني الحازم إلى حد كبير إلى تاريخ الحركات العرقية واالنفصالية داخل البالدتعود أسباب املوقف اإليرا
ً
، فضال

، من أجل الحفاظ على عالقاتها االستراتيجية مع كل من روسيا  التركية في املناطق التي يقطنها العرق األذربيجاني في شمال غرب إيران. ومع ذلك

 إيران االنتقاد العلني لقرار االعتراف باستقالل أو ضم األراض ي األوكرانية والجورجية املذكورة أعاله.، تجنبت وسوريا

، ظهر النهج غير املتوازن بشكل متزايد للسياسة الخارجية السورية تجاه روسيا وأوكرانيا مرة أخرى في مؤتمر الشرق األوسط الحادي  في املقابل

قرار الرئيس الروس ي فالديمير    دعمت  دمشق، أعلن وزير الخارجية السوري فيصل املقداد أن  . وبالتحديد2022فبراير    22في    موسكو  فيعشر  

تاريخي". وعندما شنت روسيا غزًوا واسع النطاق    حدثبوتين االعتراف باستقالل جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الشعبيتين ووصفته بأنه "

 25، في محادثة هاتفية مع بوتين في  ، أعربت سوريا مرة أخرى عن دعمها الواضح للكرملين. أشاد الرئيس السوري األسدمينبعد يو   على جارتها

، وأشار إلى العدوان بأنه "تصحيح للتاريخ وإعادة التوازن الذي فقده العالم بعد تفكك االتحاد  ، بالتوغل العسكري الروس ي في أوكرانيافبراير

   السوفيتي. "

، قطعت  يونيو. بعد هذا القرار  29االنفصاليين في    DPRو    LPR، لم يكن مفاجًئا أن سوريا نفسها اعترفت رسمًيا باستقالل وسيادة  لذلك

الدبلوماسية مع سوريا.  ، مثل جورجياالحكومة األوكرانية العالقات  األوكرانيةو ،  الخارجية  النظام  صرحت وزارة  أن  في  ، "ليس هناك شك 
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الكرملين". وردت سوريا    أوصيائه فيحاول إعطاء شخصية زائفة إلدارات االحتالل الروس ي في دونيتسك ولوهانسك بناًء على طلب من  السوري ي

 ، وقطعت العالقات مع أوكرانيا بعد شهر. باملثل

 املستقبل   آفاق

 
ً
أكثر توازنا كبر بكثير لهذا في الشرق األوسط من منطقة  ، هناك احتمال أعندما يتعلق األمر بآفاق عودة نظام األسد إلى سياسة خارجية 

، أصبحت عالقات سوريا مع بعض الدول  عاًما من الحرب األهلية واألزمة الداخلية   11االتحاد السوفيتي السابق. والجدير بالذكر أنه بعد  

مال أن يتم الترحيب بعودة سوريا إلى جامعة  ، طبيعية أخيًرا. بل إن هناك احت ، مثل البحرين واإلمارات العربية املتحدة وسلطنة عمانالعربية

 الدول العربية. 

إن دعم  كما  إلى حد ما.    محدودةالحرب ما بعد االتحاد السوفيتي   م، تبدو العالقات السورية مع روسيا وجيرانها الذين مزقته من ناحية أخرى 

 فيما يتعلق بجورجيا وأوكرانيا.    مع أذربيجان. لكن الوضع أقل   عالقات أفضلدمشق ألرمينيا يحول دون  
ً
 أحمر    حيث تجاوزتتفاؤال

ً
سوريا خطا

البلدين كال  ولوهانسك  مع  الجنوبية  وأوسيتيا  بأبخازيا  اعترافها  دمشق  إذا سحبت  إال  السابقة  حالتها  إلى  تعود  أن  لعالقاتهما  يمكن  وال   ،

 ودونيتسك.

، فإن هذا العامل وحده  "اإلبادة الجماعية لألرمن" الرغم من أهمية االعتراف ب، على  ، عندما يتعلق األمر بالعالقات السورية مع تركياأخيًرا

. تنبع  "اإلبادة الجماعية لألرمن"دولة اعترفت ب  33، تقيم تركيا عالقات دبلوماسية مع  لم يخلق توترات طويلة األمد بين البلدين. في الواقع

ايا الكردية في شمال سوريا والعمليات العسكرية الدورية التي تقوم بها أنقرة  املضاعفات األكثر أهمية واألقل قابلية للحل بسهولة من القض 

نهج دمشق    غير مستقرة بسببفي املستقبل املنظور ، فإن عالقات سوريا مع تركيا وجورجيا وأوكرانيا ستستمر  على األراض ي السورية. وبالتالي

املتوازن  روسيا وغير  نحو  األخير و .  املوجه  التصريحات  أن  إلى يبدو  الحاجة  أوغلو حول  مولود جاويش  التركي  الخارجية  وزير  بها  أدلى  التي  ة 

، كانت هذه التعليقات في املصالحة بين النظام السوري واملعارضة املسلحة تشير إلى بعض التحسن في العالقات بين أنقرة ودمشق. ومع ذلك

، مع الحفاظ بشكل دوري على االتصال  ض ي للصراع الداخلي السوريالواقع تتماش ى مع سياسة تركيا املستمرة منذ سنوات لدعم حل تفاو 

   بحكومة األسد. 

 خالصة

، أن سياسة سوريا التي تلحق الضرر بالنفس تجاه منطقة ما بعد االتحاد السوفيتي تمليها في املقام األول حاجة نظام األسد  مما ال شك فيه 

الروس ي الجيش  تأمين  خالل  من  بقائه  لضمان  أقلاملتصورة  وبدرجة  واالقتصادي،  السياس ي  الدعم  على الروس ي  ،  قادرة  موسكو  كانت   .

املنشود للكرملين هو تحويل سوريا    البعيدمن خالل الضغط على سياسة سوريا الخارجية. مما ال شك فيه أن الهدف  استغالل هذا الضعف  

خارج    يحدث اآلن، لكن هذا  دولة موالية تماًما ومتوافقة مع سياسات ومناهج موسكو  - الخارجية الروسية  إلى "بيالروسيا" أخرى للسياسة  

الجوار املباشر لروسيا. ال ينبغي أن ننس ى أن األسطول العسكري الروس ي لديه قاعدة بحرية مستأجرة في مدينة طرطوس الساحلية في شرق  

املائية االستراتيجية التي كانت لوال ذلك تحت سيطرة الناتو دون   املنطقة، مما يسهل وجوده في هذه  2042  عام  حتىالبحر األبيض املتوسط  

الهيمنة على سوريا وإعادة  منازع تقريًبا. وبالتالي لسياستها الخارجية هي مفتاح قدرة  و طويلة املدى    عالقات سوريالالقسري  تنظيم  ال، فإن 

 . وخارجهروسيا على إبراز قوتها في منطقة البحر األسود 

 معهد الشرق األوسط املصدر: 

 

https://www.mei.edu/publications/syrian-foreign-policy-caucasus-and-ukraine-unbalanced-russia-centered-approach
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 حدود محادثات شمال شرق سوريا مع نظام األسد 

 معهد نيوالينز  

 كالفين وايلدر 

 2022 آب 22)اللغة اإلنجليزية( 

 : قالنص امل

 .ال تزال خطوط املواجهة في البالد ثابتة سوريا،بعد شهرين من إعالن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن نيته شن هجوم جديد في شمال  

إال أن القوى الخارجية تظل موحدة في    للعملية،أردوغان املتجددة في أواخر يوليو لتأمين مباركة إيران وروسيا    الرئيس  على الرغم من جهود

 . األصليةمعارضتها ألي تغييرات في الخطوط األمامية السورية لخطة أنقرة 

لشن هجوم جديد بغض    وقت مناسبأردوغان  الرئيس  من املحتمل أن يحدد    أوكرانيا، مع تركيز الكرملين والبيت األبيض اهتمامهما على  

 لعملية عسكرية كبرى وستكون هذه الهجمات مقدمة ول معارضتهما،النظر عن 
ً
 .يس بديال

 
هجوم   بدون  أو  مع  سوريا    جديد،لكن  قوات  لسيطرة  الخاضعة  املناطق  في  القوى  ميزان  في  دقة  أكثر  تغييرات  إلى  التركي  الضغط  أدى 

 .على طول الخطوط األمامية ومواقعها  الديمقراطية 
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  مما وضع قوات سوريا الديمقراطية في تعاون   املاضيين،لقد وسع نظام األسد وحلفاؤه بهدوء وجودهم العسكري شرق الفرات في الشهرين  

 .عسكري وثيق بشكل متزايد ليس فقط مع دمشق ولكن أيًضا مع حلفائها الروس واإليرانيين

محتملة على شمال شرق سوريا بالنظر   كبيرةإن تعاون قوات سوريا الديمقراطية املتزايد مع النظام وحلفائه للدفاع عن أراضيها له تداعيات 

إجبار القوات األمريكية وقوات التحالف على الخروج من سوريا وإعادة املنطقة إلى السيطرة الكاملة  إلى هدف دمشق الطويل األمد املتمثل في  

التي  سلطة  ، وهي ال، ال يزال النظام واإلدارة الذاتية لشمال وشرق سورياللحكومة املركزية ولكن على الرغم من التعاون في املجال العسكري 

 ، على خالف حول صفقة سياسية من شأنها أن تعيد املنطقة إلى سلطة دمشق. تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطيةتدير األراض ي التي 

 الضربات التركية على أراض ي قوات سوريا الديمقراطية  •

بارزين في قوات  يوليو / تموز الذي أسفر عن مقتل ثالثة أعضاء    22أبرز الضربات التركية بطائرات بدون طيار ومدفعية هو هجوم    تكان

 .بمن فيهم نائبة القائد سلوى يوسف الديمقراطية،سوريا 

 
ً
نادرا من جانب الواليات املتحدة أعربت فيه عن "تعازيها" ملقتلها لكنها امتنعت عن تسمية الجاني أو انتقاد الهجوم    وأثار هذا الهجوم بيانا

يوليو / تموز اثنين من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية    21قتلت غارة تركية بطائرة مسيرة يوم    حيث  فريًدا،نفسه. لم يكن هذا الهجوم  

  سوريا، يوليو / تموز عن مقتل أربعة أعضاء من اإلدارة الذاتية لقوى األمن الداخلي لشمال وشرق    28ت غارة في  وأسفر   كوباني،بالقرب من  

 .أغسطس / آب إلى مقتل أحد عناصر تنظيم املجلس العسكري في تل تمر جماعة مسلحة تحت مظلة قسد  4كما أدى هجوم بطائرة مسيرة في  

واإلدارة الذاتية    ، الجناح السياس ي لقوات سوريا الديمقراطية  الديمقراطية، أفاد مجلس سوريا    آب،أغسطس /    2يوليو / تموز و    20بين  

، وأربعة من عناصر األمن  ، بأن الضربات التي شنتها تركيا ووكالئها قتلت تسعة مقاتلين من قوات سوريا الديمقراطيةلشمال وشرق سوريا

 الداخلي.  

إال أن رد    ، ت املتحدةعلى الرغم من أن الهدف الواضح لهذه الحملة هو إضعاف قدرات قوات سوريا الديمقراطية التي تعتمد عليها الواليا

هجوم تركي جديد. لكنها امتنعت بشكل عام عن التعليق على  ي  املسؤولين رفيعي املستوى أكدوا معارضتهم أل و   صامًتا، الحكومة األمريكية كان  

 .األراض ي التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية

 عن الغزو وبديل قد يرض ي تركيا. بصرف النظر    يعتقد بعض
ً
املحللين أن الواليات املتحدة قد تدعم بهدوء هذه الضربات معتبرة إياها بديال

القيادة املركزية األمريكية بشأن مقتل أربعة    سلوى   عن بيان  يوسف وبيان صحفي آخر بشأن غارة بطائرة بدون طيار أسفرت عن مقتل 

قابل تكثيف تركيا لهجماتها األخيرة ضد قوات سوريا الديمقراطية بأي تصريحات علنية من املسؤولين  آب )أغسطس  18مدنيين في   ( ، لم ي 

عن أي انتقاد علني أو اعتراف بدور تركيا في الهجمات )تجنب املتحدث    ،يوسف  سلوى   بما في ذلك الضربة على   الهجمات، أسفرت  و األمريكيين.  

 حول هذه الهجمات في أواخر يوليو(
ً
 مباشرا

ً
 .باسم وزارة الخارجية سؤاال

 

   قوات سوريا الديمقراطية تبحث عن حلفاء جدد •

 .ركاء آخرين لدعم نفسها ضد الضغط التركيودفع رد فعل واشنطن الصامت على هذه الهجمات قوات سوريا الديمقراطية إلى البحث عن ش

، إن قوات سوريا الديمقراطية ستعزز التنسيق العسكري مع نظام ، ألول مرة في يونيو / حزيرانالقائد العام للتنظيم ، قال مظلوم عبدي

 .األسد إلحباط األهداف التركية في املنطقة
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وفًقا ملجلس سوريا   جندي إلى شمال شرق سوريا 500وقد تصرفت املجموعة اآلن بناًء على هذا البيان الذي سمح للنظام بنقل ما ال يقل عن 

 .الديمقراطية

 لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية أو إحدى    رفعت،أرسل نظام األسد قوات لتعزيز منبج كوباني وتل    حزيران،منذ يونيو /  
ً
وكلها تخضع اسميا

 .الجماعات املسلحة املكونة لها

إلى حد   بأنها رمزية  التحركات  '' هذه  الديمقراطية  `` سوريا  الديمقراطية    كبير،ووصفت  السماح لقوات سوريا  فهي ترض ي تركيا من خالل 

 .بسحب قواتها من نقاط تفتيش معينة دون التنازل عن األراض ي لتركيا أو للنظام

، حسبما ورد ، مما أسفر عن مقتل  أغسطس  16شنت تركيا غارات جوية على مواقع النظام التي يسيطر عليها بالقرب من كوباني في    ذلك،ومع  

 .د من أفراد الجيش السوريالعدي

، وهي إشارة واضحة على  من قبل قوات سوريا الديمقراطية ضد القوات التركية في شمال شرق سورياجاءت الضربات رًدا على هجمات سابقة  

 .على طول خط املواجهة نفسهأن تركيا ال تميز بين القوات املتحالفة مع األسد والقوات املتحالفة مع قوات سوريا الديمقراطية عندما تعمل 

، فإن قوات النظام ليست هي الوحيدة التي وسعت وجودها في شمال وشرق سوريا. كما ورد في الشهرين املاضيين أن روسيا  عالوة على ذلك

رات هليكوبتر  وسعت من وجودها في مطار القامشلي في قلب أراض ي قوات سوريا الديمقراطية مضيفة أنظمة دفاع جوي وطائرات مقاتلة وطائ

 .هجومية إلى قاعدتها هناك

أو طائرات مقاتلة من طراز    Pantsir S-1في حين أن هذه ليست املرة األولى التي يتم فيها اإلبالغ عن قيام روسيا بنشر دفاعات جوية من طراز  

Su-35 في القاعدة. 

إال أنها تتزامن مع طلب مظلوم عبدي ألنظمة دفاع جوي خارجية   ،على الرغم من أن قوات سوريا الديمقراطية لم ترحب علًنا بهذه التحركات

 ا. ركي تومن املرجح أن تكون القوات بمثابة رادع إضافي ضد 

 معوقات اإلدارة الذاتية لصفقة نظام شمال وشرق سوريا •

فإن إمكانية التوصل إلى تسوية سياسية طوعية بين اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ونظام األسد ال تزال   األخير،على الرغم من تعاونهما  

 .بعيدة

الحكومة   أيدي  في   
ً
تقريبا السلطات  الحرب مع توحيد كل   قبل 

ً
الذي كان قائما السياس ي  الهيكل  إلى  العودة  في اإلصرار على  تستمر دمشق 

ية لشمال وشرق سوريا مستعدة فقط لقبول صفقة تجعل التسهيالت لهيكل حكم فيدرالي. مع منح املناطق الواقعة لكن اإلدارة الذات  املركزية،

 .تحت سيطرتها الحكم الذاتي

لكن من املعروف أن نظام األسد يعارض تفويض السلطة خارج دائرته    واضح،ما سيبدو عليه ذلك في نهاية املطاف في املمارسة العملية غير  

 .ةالداخلي

 .فإن املركز يعتبر هذه املفاوضات السياسية قضية منفصلة عن التعاون العسكري  واشنطن،ووفًقا لقيادة البعثة في 

  الديمقراطية، قد يبرم الجناح العسكري للتنظيم صفقات مع نظام األسد للسماح لقواته بالدخول إلى املناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا  

 تمون بتسوية سياسية أوسع بشروط نظام األسد. لكن هذا ال يعني أنهم مه

 خيارات السياسة  •
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ستواصل اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا االعتماد بشكل متزايد على نظام األسد وحلفائه لتلبية احتياجاته    للضغط،مع تصعيد تركيا  

 .األمنية

 أكبر على اإلدارة  
ً
ويحتمل أن يترك للنظام قدرة أكبر للضغط على اإلدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا   الذاتية، وهذا بدوره يمنح دمشق نفوذا

 .ياسية ال تريد تقديمهالتقديم تنازالت س

وال سيما خالل    بأكملها،كما أن روسيا كانت تدعم باستمرار جهودها لتوطيد سيطرتها على الدولة    األنظمة،قد يساعد الكرملين في أجندة  

ا محايًدا ولك  2021هجوم  
ً
نها في الواقع  القاس ي الذي شنه النظام ضد جماعات املعارضة املسلحة في درعا حيث كانت روسيا ظاهرًيا وسيط

 ضغطت ضد املعارضة.  

، لكن هناك بعض الخطوات التي يمكن أن تتخذها لجعل اإلدارة الذاتية  ال تستطيع الواليات املتحدة عكس هذه االتجاهات من تلقاء نفسها

كية ضد قوات سوريا الديمقراطية  ، تجنبت واشنطن حتى اآلن التأثير علًنا على الضربات التر لشمال وشرق سوريا أقل اعتماًدا على نظام األسد

في شمال شرق سوريا التأكيد العام على الحاجة إلى خفض التصعيد والحل الدبلوماس ي من شأنه أن يرفع التكاليف الدبلوماسية  وواملدنيين.  

 .لهذه الضربات وقد يردع تركيا عن تصعيد الصراع أكثر

أن يساعد أيًضا في كسر االتجاه األخير للتصعيد على طول الخطوط  لضغط األمريكي على قوات سوريا الديمقراطية  ل يمكن ذلك،عالوة على 

اشنطن إقناع أنقرة بأن هذا الضغط يأتي بنتائج عكسية ملصالحها الخاصة. ناهيك عن تدمير  األمامية. يجب أن تكون األولوية القصوى لو 

كيلومتًرا من الحدود التركية    30وليس هناك ما يضمن أنه حتى حملة ناجحة إلجبار املجموعة على االنسحاب    الديمقراطية، قوات سوريا  

 على نظام األسد وحلفائه الكنها نجحت في جعله قسدسنوات الضغط لم تنجح في تدمير ف ستفعل ذلك ،
ً
 .أكثر اعتمادا

معينة نقطة  سوريا  عند  قوات  وستضطر  مقبول  غير  هناك  األمريكي  الوجود  الفرات  شرق  املوسع  والنظام  الروس ي  الوجود  يجعل  قد   ،

 
ً
 . سواء أرادت ذلك أم ال مع النظام الديمقراطية إلى عقد صفقة أكثر شموال

 نيوالينز  د معهاملصدر: 
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 تركيا ترّد على مزاعم لقاء محتمل بين أردوغان واألسد 

 خبر جلوبال 

 2022 آب 23( التركية)اللغة 

رّد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الثالثاء، على املزاعم املتعلقة بانعقاد لقاء محتمل بين الرئيس رجب طيب    :الخبر  خالصة

وفي تصريحات أدلى بها خالل لقاء تلفزيوني،   .للتعاون خالل أيلول املقبل  أردوغان ورأس النظام السوري، بشار األسد، في قمة منظمة شنغهاي 

 .مع قناة "خبر غلوبال" التركي، قال تشاووش أوغلو إن كافة املبادرات السياسية لحل األزمة في سوريا سبب فشلها النظام السوري
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 .نسبة لتركيا هو مسار الحل السياس يوأشار وزير الخارجية التركي، إلى أّن املسار الوحيد واألهم في سوريا بال

 .واتخذت تركيا بحسب تشاووش أوغلو العديد من املبادرات إليجاد حل لألزمة في سوريا، لم يبق منها إال مسار أستانة

في الحقيقة النظام  وبين أّن اجتماعات اللجنة الدستورية في سوريا جاءت بمساهمة من تركيا وروسيا وإيران إال أّنها لم تحقق أي نتيجة قائال: "

 ."ال يؤمن بشكل كامل باملسار السياس ي

وأثنى تشاووش أوغلو على املعارضة السورية بتشكيلها هيئة تفوض وبنواياها الحسنة والبناءة تجاه التوصل لحل سياس ي، مستدركا بأن هذا  

 .املسار لم يسجل أي تقدم بسبب التعنت من قبل النظام السوري

وزير التركي على وجود تواصل بين استخبارات بالده واستخبارات النظام السوري وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات وفي الوقت نفسه أكد ال

 .من أجل تحقيق سالم دائم وعدم نظر النظام السوري للمعارضة على أنها تنظيم إرهابي

 أنه "لم يتم التخطيط الجتماع في   وحول على األنباء الواردة بشأن لقاء محتمل بين أردوغان واألسد في قمة منظمة شنغهاي 
ً
للتعاون، مضيفا

 هناك
ً
 ."شنغهاي مع الحكومة السورية واألسد ليس مدعوا

 عن وجود اتصاالت بين أنقرة   وتأتي تصريحات تشاووش أوغلو بعد أيام من تعليق أردوغان
ً
على موضوع التسوية مع النظام السوري، كاشفا

 .وكل من طهران وموسكو في هذا الشأن

 .أشار إلى أن هدف تركيا مكافحة اإلرهاب في شمال سوريا وشرق الفراتو 

  وفي تقييمه الحتمال التواصل مع حكومة األسد مرة أخرى، قال أردوغان إنه أكد أن الحوار السياس ي أو الدبلوماسية بين الدول ال يمكن أب
ً
دا

 مثل هذه الحوارات في أي ل
ً
 "يجب أن تكون هناك دائما

ً
حظة. اآلن، على سبيل املثال، نواصل اتصاالتنا مع مصر في املستوى  قطعها، مضيفا

 ."األدنى، على مستوى وزرائنا في املنطقة.. العالقات ال تحدث من فراغ، ال يمكنك تعطيل الدبلوماسية بالكامل

 عن خبر جلو املصدر: 
ً
 ترك برس بال نقال
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 أولويات النظام واضحة! خمسة مطالب من األسد 

 صحيفة تركيا 

 يلماز بيلجان 

 2022 آب 19( التركية)اللغة 

أن دمشق اشترطت    إلىفي مقالها الجديد بعنوان )أولويات النظام واضحة! خمسة مطالب من األسد(  تركيا  صحيفة    تلفت  :الخبر   خالصة

بينهما   السياسية  العالقات  إلعادة  أنقرة  انقطاع    5على  بعد  وذلك  عام    11أمور  السورية  الثورة  بداية  منذ  )أي   
ً
بينت  2011عاما (، حيث 

 .سليم املناطق الخاضعة لسيطرة املعارضة بإدلب مليليشيا أسدالصحيفة أن الشرط األول يركز على ت

 
وتابعت الصحيفة أن الشرط الثاني والثالث يتضمّنان نقل السيطرة على بوابة "جيلفاغوزو" )باب الهوى( الحدودية وجمارك معبر كسب إلى  

لواصل بين شرق سوريا دير الزور والحسكة، وطريق حلب  يد ميليشيا أسد، فيما الشرط الرابع يشير إلى سيطرة دمشق على الطريق التجاري ا

 .(4الالذقية الدولي )إم  -



 

 

 

 

20 | P a g e  

والشرط األخير الذي زعمته الصحيفة التركية على لسان حكومة ميليشيا أسد هو عدم دعم تركيا العقوبات األوروبية واألمريكية ضد رجال  

من بين البنود مناقشة الدعم املطلوب من تركيا إلعادة قبول سوريا في جامعة الدول  األعمال املوالين والشركات الداعمة لعائلة األسد، كما إن  

 .العربية ومنظمة التعاون اإلسالمي واملؤسسات واملنظمات الدولية املماثلة والذي تم تعليقه

 الشروط التركية لدمشق 

إضافة إلى مناطق شرق الفرات الخاضعة لتلك امليليشيا    باملقابل، اشترطت تركيا على األسد تطهير املناطق الحدودية من ميليشيا "قسد"

ت  والقضاء التام على التهديد الذي تشكله ضد أنقرة، كما اشترطت تركيا العودة اآلمنة لالجئين، وممارسات ما بعد التوطين واستكمال عمليا 

 .التكامل السياس ي والعسكري بين املعارضة ودمشق

حلب مناطق تجريبية لعودة آمنة وكريمة لالجئين في املرحلة األولى على أن يتم توسيع هذا اإلطار  وطالبت أنقرة بأن تكون حمص ودمشق و 

، وذلك بعد التقارير عن عجز األسد القيام بأي أعمال بنية تحتية وإعادة إعمار في املناطق التي فقد السيطرة عليها في الفترة ا
ً
ألولى من  الحقا

 .حماة ودرعا ودير الزورالحرب ومنها حلب وحمص وريف دمشق و 

النساء   السياسيين وخاصة  الفوري عن السجناء  انتخابات حرة، واإلفراج  كما أصّرت تركيا على مواصلة عملية جنيف والدستور وإجراء 

 .واألطفال وكبار السّن وذوي الظروف الصحية السيئة

 مع أنقرة، وذلك بناًء على  وحول اتفاقية أضنة أشارت الصحيفة التركية إلى أن ميليشيا األسد تريد  
ً
إبرام اتفاقية حدودية جديدة أكثر تقدما

 
ً
 .اتفاقية أضنة السابقة، حيث تم طرح املوضوع على طاولة النقاش أيضا

يذكر أنه قبل أيام أعلن حزب وطن املعارض بقيادة "دوغو بيرنجيك" عن زيارة قريبة لوفد له إلى دمشق من أجل إجراء مباحثات مع األسد  

 كحزب مستقل 15إلى  10دعوة منه، حيث سيقوم بها خالل بعد 
ً
 .يوما

 )ترجمة: أورينت(  

 تركيا املصدر: صحيفة 
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 تداعيات خطيرة لتزايد التوتر بين الجيش التركي واملليشيات الكردية شمالي سوريا

 ستراتفور 

 2022 آب 20)اللغة اإلنجليزية( 

تصاعد االحتكاك قد يؤدي إلى عملية تركية    في الوقت الحالي، تشن تركيا حملة محدودة لضرب املليشيات الكردية في سوريا، لكن  :قالنص امل

يات  واسعة من شأنها تعقيد العالقات بين أنقرة وموسكو، وربما يدفع ذلك املليشيات الكردية إلى االقتراب من دمشق وإنهاء تحالفها مع الوال 

 .املتحدة

 
أغسطس/آب، نشب قتال عنيف بين املليشيا الكردية املعروفة بـ"قوات سوريا الديمقراطية" والقوات التركية بالقرب من مدينة كوباني   16وفي  

 .التي تقع بين منطقتين عازلتين تركيتين وتستضيف أيًضا بعض القوات الحكومية السورية

 ."قادة على األقل من "قوات سوريا الديمقراطية 3 والشهر املاض ي، قتلت عدة ضربات بطائرات مسيرة تركية

من   املزيد  ملنع  نفسها،  وتركيا  من سوريا  كل  في  التركية  القوات  تنفيذ هجمات ضد  الديمقراطية"  "قوات سوريا  حاولت  نفسه،  الوقت  في 

 .العمليات التركية ضدها

بما في ذلك املناوشات حول كوباني    -ات سوريا الديمقراطية"  ومن املرجح أن يظل القتال محصورا على طول خطوط التماس بين تركيا و"قو 

 .ما لم تمنح روسيا بشكل غير متوقع تركيا الضوء األخضر لشن عملية واسعة -وتل رفعت وعين عيس ى  
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 .من غير املرجح أن تخاطر تركيا بمواجهة دبلوماسية أو عسكرية مع روسيا لتحقيق مكاسب في سوريا على املدى القريب

ل أنقرة التفاوض مع موسكو لكسب دعمها بشأن العملية العسكرية، لكن روسيا مترددة في التنازل عن املزيد من األراض ي السورية  وتفض 

ا من أن يؤدي ذلك إلى تقويض سمعة روسيا كحليف موثوق به، وربما يعكس صورة أن روسيا غير قادرة على حماية سوريا مع  
ً
لتركيا، خوف

 .رانيااستمرار الحرب في أوك

 ."قوات سوريا الديمقراطية" في محاولة إلضعافها لذلك، من املرجح أن تركز تركيا على االغتياالت املستهدفة والهجمات املحدودة ضد

لـ"قوات سوريا الديمقراطية" خالل الفترة الحالية، لكن من املتوقع   في غضون ذلك، تسود حالة من عدم اليقين بشأن دعم الواليات املتحدة

 .ترد بشن هجمات ضد مواقع تركيا العسكرية في سوريا أن

وإذا دفعت هجمات "قوات سوريا الديمقراطية" تركيا إلى بدء عملية عسكرية واسعة تتجاوز خطوط التماس الحالية، فسيؤدي ذلك إلى دق  

 .إسفين بين أنقرة وموسكو وقد يعقد ذلك عالقتهما الدقيقة وسط الحرب املستمرة في أوكرانيا

ذا تسببت هجمات "قوات سوريا الديمقراطية" في وقوع خسائر بشرية كبيرة في صفوف األتراك، فإنها ستثير غضًبا شعبًيا في تركيا وتحفز  وإ

أكبر، الرد بقوة  التركية على  الداخل بسبب   الحكومة  في  ا 
ً
بالفعل ضغوط "العدالة والتنمية" يواجهان  الحاكم  "أردوغان" وحزبه   أن 

ً
خاصة

 .قتصادي املتدهور قبل االنتخابات العامة العام املقبلالوضع اال

وفي مثل هذا السيناريو، يمكن أن ترى أنقرة أن املخاطر السياسية للظهور بشكل ضعيف في سوريا تفوق ما تنطوي عليه عملية عسكرية  

ة لتلك التي حدثت في فبراير/شباط ومارس/آذار  القات مع روسيا وإثارة أزمة عسكرية أخرى مماثلواسعة من مخاطر، بما في ذلك اإلضرار بالع

2020. 

وقد تؤدي أزمة عسكرية أكبر تشمل "قوات سوريا الديمقراطية" والقوات الروسية في سوريا إلى رد فعل شعبي داخل تركيا ضد العالقات مع 

 .روسيا، وقد يحفز ذلك مقاطعة البضائع الروسية والعمالء الروس في سياق موجة من الوطنية

ية التركية، إال أنه قد يجبر قادة البلدين على أن يصبحوا أكثر انتقاًدا لبعضهم  وفي حين أن مثل هذا الرد لن يهدد أسس العالقات الروس

 .البعض، وربما يحفز روسيا على محاولة زعزعة استقرار مناطق أخرى مهمة بالنسبة لتركيا، مثل القوقاز وليبيا

حكومة السورية، مما يقوض بدوره عالقات "قوات وستجبر مثل هذه الحملة التركية "قوات سوريا الديمقراطية" أيًضا على االقتراب من ال

 .سوريا الديمقراطية" مع الواليات املتحدة ويمنح تنظيم "الدولة اإلسالمية" فرصة للظهور من جديد

(،  ونظًرا ألن واشنطن لن تتدخل لحماية "قوات سوريا الديمقراطية" من حليف في الناتو )ازدادت أهميته فقط منذ الغزو الروس ي ألوكرانيا

 .فمن املرجح أن تلجأ "قوات سوريا الديمقراطية" إلى الحكومة السورية للحصول على الدعم، كما فعلت سابًقا

القوات األمريكية املتبقية في شمال شرق سوريا في   الديمقراطية" إلخراج  املقابل، من املرجح أن تضغط دمشق على "قوات سوريا  لكن في 

إ  .املقابل أو  بإضعاف  ينذر هذا  الديمقراطية"،قد  و"قوات سوريا  املتحدة  الواليات  بين  التعاون  تحديات خطيرة  نهاء  األقل يشكل  على  أو 

 ."التي تؤطرها في سياق "مكافحة اإلرهاب قدرة واشنطن على تنفيذ عملياتها  تعقد

 الخليج الجديد ترجمة وتحرير  –ستراتفور  املصدر:

 

 

 

https://thenewkhalij.news/article/274924/trkya-trfaa-almkhatr-fy-shmal-sorya
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 هس الخاسر األكبر ا أميرك األوكرانية ...   في الحرب املنتصر  عن    بغض النظر 

 اشونال انترست ن

 رامون ماركس 

 2022 آب 21)اللغة اإلنجليزية( 

إنترست  :قال امل  خالصة "ناشونال  مجلة  الواليات   مقاال األميركية (National Interest) "نشرت  مكانة  على  أوكرانيا  في  الحرب  تأثير  تناول 

الدائرة في    .املتحدة وتحالفاتها اإلستراتيجية  النظر عمن سيفوز في الحرب  وقال املحامي األميركي رامون ماركس في مقاله باملجلة إنه بغض 

 .ت املتحدة هي الخاسر اإلستراتيجي في هذا الصراعأوكرانيا، فإن الواليا
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آسيوية، من  -ويبني ماركس رأيه هذا على حقائق من بينها أن الحرب ستدفع روسيا إلى بناء عالقات أوثق مع الصين ودول أخرى في القارة األورو 

 .ضمنها الهند وإيران والسعودية وباقي دول الخليج العربي. وستبتعد نهائيا عن الدول األوروبية وعن أميركا

ديمير بوتين والصيني ش ي جين بينغ سيسعيان إلى تقويض دور الواليات املتحدة في زعامة العالم، مستخدمين  ويرى أن الرئيسين الروس ي فال 

ا  كل األوراق املتاحة لهما، تماما كما فعل الرئيس األميركي السابق ريتشارد نيكسون ووزير الخارجية األميركي هنري كيسنجر عندما استخدم

 .سوفياتي خالل الحرب الباردة"ورقة الصين" بهدف عزل االتحاد ال

اقة ويشير كاتب املقال إلى أن موسكو التي أدركت بعد العقوبات املفروضة عليها أنها لم تعد تستطيع االعتماد على أوروبا كأكبر مستهلك للط

آسيا   نحو  اتجهت شرقا  قد  والهند-الروسية،  الصين  البلدان.  - خاصة  لتلك  النفط والغاز  مبيعات  ب لزيادة  أوكرانيا،  ومنذ  في  الحرب  داية 

 .أصبحت روسيا أكبر مصدر للنفط إلى الصين، لتحل بذلك محل السعودية

 عالم متعدد األقطاب

اعدة في تعزيز التقارب بين البلدين بصفتهما حليفين  ويقول ماركس إن توطيد العالقات في مجال الطاقة بين الصين وروسيا من شأنه املس

األورو القارة  في  "بال حدود"  القريبة جغرافيا واملوثوقة-آسيوية. كما ستحظى الصين  -إستراتيجيين  الروسية  الطاقة    -بفضل االعتماد على 

املحيطين في  اإلقليميين  وحلفائها  املتحدة  الواليات  مع  للتعامل  أكبر  إستراتيجية  حساب    بمرونة  على  سيكون  ذلك  وكل  والهادي،  الهندي 

 .الديمقراطيات الغربية

ومات  ويشير إلى أن األنشطة التجارية الروسية في مجال الطاقة مع الهند شهدت قفزة كبيرة منذ بداية الحرب الروسية األوكرانية. إذ تشير معل

الطاقة والهواء النظيف الرئيس ي   (The Centre for Research on Energy and Clean Air) نشرها مركز أبحاث  إلى أن "الهند هي املشتري 

الروس ي  للبضائع التي تمر عبر املحيط األطلس ي التي لم تعد أوروبا تريدها". ويشير املقال إلى أن الهند لم تكن ضمن الدول التي تستورد النفط 

 .برميل من النفط الروس ي يومياألف   760قبل الحرب في أوكرانيا، لكنها أصبحت اآلن تستورد أكثر من 

الرامية إلى  ويتوقع املقال أن يلحق اعتماد الهند على النفط الروس ي ضررا بليغا بالجهود التي تبذلها كل من الواليات املتحدة وأستراليا واليابان  

 .تقريب نيودلهي من الدول السائرة على درب الديمقراطية في منطقة املحيطين الهندي والهادي

كاتب املقال إن النقاط املذكورة آنفا حقائق إستراتيجية يصعب على الواليات املتحدة استيعابها. ويخلص إلى أن أميركا لم تعد القوة   ويقول 

لجديد  الوحيدة املهيمنة على العالم، وذلك سيحتم عليها اللجوء إلى تقاسم األعباء مع حلفائها عاجال أم آجال للتمكن من التعامل مع الواقع ا

 (ةالجزير  :)ترجمة .ي عالم متعدد األقطابف

 ناشونال انترست در: املص

 

 

 

 

https://nationalinterest.org/feature/no-matter-who-wins-ukraine-america-has-already-lost-204288
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 .تداعيات تراجع الصادرات الدفاعية الروسية إلى الشرق األوسط

 كارنيغي 

 مايكل يونغ 

 2022 آب  22( والعربية )اللغة اإلنجليزية

 .يري، في مقابلة معهما، تداعيات تراجع الصادرات الدفاعية الروسية إلى الشرق األوسطتناقش جينيفر كافانا وفريدريك و  :الحوارنص 

روني، بعنوان "روسيا ال تستطيع خوض حرب واالستمرار  مايكل يونغ: ما هي الحّجة التي تقّدمانها في مقالكما األخير ملوقع فورين أفيرز اإللكت 

 ؟ (Russia Can’t Fight a War and Still Arm the World) "في تسليح العالم

األوسط، بسبب   الشرق  إلى  األسلحة  بيع  في  رائدة  أن روسيا قد تواجه تحديات تعترض دورها كجهة  نعتبر  كافانا وفريدريك ويري:  جينيفر 

د  الخسائر الفادحة 
ّ
 للعقوبات الغربية الشديدة. سيول

ً
في ساحة املعركة في أوكرانيا واألضرار التي لحقت بقاعدتها الصناعية الدفاعية نتيجة

 .هذا التراجع املحتمل للمبيعات الروسية فرًصا جديدة أمام موّردين آخرين ويسّبب مخاطر عير متوقعة للواليات املتحدة

م تزال الصورة غير واضحة بشأن  األبيض  ال  البيت  في  كباًرا  في روسيا، لكن مسؤولين  الدفاعي  االقتصاد واإلنتاج  العقوبات على  تأثير  دى 

ر في قدرة روسيا على تصنيع األسلحة محلًيا. وغالب ا
ّ
لظن أن  واالستخبارات أشاروا إلى أن الوصول املحدود إلى املكّونات والقطع املتطورة يؤث

في   أيًضا  ر 
ّ
التي  هذه االختالالت ستؤث في وصول املعدات  تأخير  يتوقعون حدوث  أنهم  الهند عن  الشارين مثل  إذ يتحدث بعض  الصادرات، 

 .يشترونها من روسيا، بسبب الحرب

لطاملا استخدمت روسيا مبيعات األسلحة لبناء النفوذ السياس ي في الشرق األوسط، لذا قد يبدو تراجع املبيعات الروسية، للوهلة األولى،  

،  تطوًرا إيج
ً

ابًيا من وجهة النظر األميركية. لكن الخلل في مبيعات األسلحة الروسية إلى املنطقة قد يسّبب أيًضا مخاطر للواليات املتحدة. أوال

يمكن أن تعمد جهات ناشئة أخرى في مجال بيع األسلحة، منها منافسو واشنطن مثل الصين، إلى استغالل عدم تلبية الطلب على بيع األسلحة  

توسيع دورها اإلقليمي. في الوقت نفسه، قد تواجه الواليات املتحدة تجّدد الضغوط من الشارين العرب لزيادة املبيعات األميركية  من أجل  

 .من دون االكتراث النتهاكات حقوق اإلنسان أو زعزعة االستقرار التي يمكن أن تتسّبب بها هذه املبيعات اإلضافية

تبر أن على واشنطن أال تنصاع إلغواء النظر إلى مبيعات األسلحة اإلقليمية بأنها امتداد إضافي للتنافس من أجل الحّد من هذه املخاطر، نع

 من زيادة مبيعات األسلحة بصورة تلقائية 
ً

األميركي مع الصين، أو ترضخ للضغوط من الجهات الشرق أوسطية املتلهفة لشراء األسلحة. بدال

يات املتحدة أن تقبل دورها كقوة بين القوى الكثيرة الناشطة في املنطقة، وأن تستمر في إعطاء األولوية  لسد الثغرات الناشئة، يجب على الوال 

 .لدعم اإلصالح السياس ي واالقتصادي اإلقليمي

سلحة الروسية إلى  يونغ: هال تخبراننا املزيد عن الطريقة التي قد تتدخل بها الصين أو بلدان أخرى لسد الثغرة التي تسّبب بها تراجع مبيعات األ 

 الشرق األوسط؟ وما هي التحديات األخرى التي قد يحملها هذا الوضع املتغّير للمصالح األميركية؟ 
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ة، وإن  كافانا وويري: روسيا هي ثاني أكبر موّرد لألسلحة إلى الشرق األوسط. لذلك، وكما ذكرنا آنًفا، من شأن تراجع قدرتها على توريد األسلح

ة ويتيح فرًصا أمام منافسين آخرين  اقتصر ذلك على ب
ّ
 في التوازنات اإلقليمية الهش

ً
حدث خلال عض النظم أو استمر لفترة محدودة فقط، أن ي 

 .للواليات املتحدة من أجل توسيع دورهم

خرين مثل الصين أو  قد يتسّبب تراجع املبيعات الروسية بثغرات تنجم عن عدم تلبية الطلب، ما يدفع الشارين إلى التحّول نحو موّردين آ

وسط  تركيا، وكلتاهما تسعيان إلى زيادة صادراتهما من السالح. لقد عّبرت الواليات املتحدة عن مخاوفها من تنامي الدور الصيني في الشرق األ 

ي الطائرات املسّيرة والصواريخ البالستية، ولذلك لن ترّحب على األر 
َ
جح بأي نمو إضافي في وتعاون بيجينغ مع بلدان مثل السعودية في مجال

ن  مكانة الصين اإلقليمية. ثمة قيود على قدرة الصين على توسيع حّصتها في السوق في املدى القريب، لكن البلدان العربية تحاول اإلفادة م 

ن من الحصول بسهولة وسرعة أكبر على السالح األميركي.  
ّ
ومن شأن هذه الزيادة  االنشغال األميركي بـ"التنافس على موقع القوة العظمى" لتتمك

لهي واشنطن وشركاءها عن معالجة التحديات االجتماع
 
ية  في املبيعات أن تسهم في اإلبقاء على األنماط القائمة للقمع والحكم السيئ، فيما ت

 .واالقتصادية والسياسية األكثر إلحاًحا

ي ضوء حاجتها إلى اإليرادات، أكثر تهّوًرا في استعدادها لبيع  الخطر الثاني املحتمل هو أن روسيا قد تصبح، في مواجهة تحديات التصدير وف

 .األسلحة إلى أي جهة شارية متاحة، ما قد يسهم في التصعيد في أماكن مثل سورية وليبيا

في أوكرانيا،    يونغ: الحظت  أنكما لم تتحّدثا عن واقع أن فئات معينة من األسلحة الروسية واجهت على ما يبدو انتكاسات كبيرة خالل النزاع

كذلك،  وال سيما الدبابات وناقالت الجنود املدّرعة، في حين أثبتت أنظمة األسلحة الغربية أنها فّعالة للغاية. هل هذا الوصف دقيق؟ وإن كان  

الدول العربية  أليست مسألة الجودة هذه قادرة على إلحاق الضرر باملصالح الروسية في الشرق األوسط تماًما كعدم قدرة موسكو على تزويد 

 باألسلحة بسبب خوضها الحرب األوكرانية؟ 

كافانا وويري: برزت في بداية الحرب أدلة على أن األسلحة الروسية كانت تواجه مشاكل على صعيد األداء. ولفتت بعض التقارير، على وجه  

التقّدم العسكري الذي أحرزته روسيا في شرق  الخصوص، إلى وجود عيوب في أبراج دباباتها ونقص دقة صواريخها الدقيقة التوجيه. لكن  

ية  أوكرانيا خالل األشهر القليلة املاضية خّفف بعض هذه املخاوف، على الرغم من التقارير التي أفادت بأن منظومة الدفاع الصاروخية الروس

 .تي توفرها الواليات املتحدة تواجه صعوبات في وجه منظومة املدفعية الصاروخية العالية الحركة )هيمارس( ال 400-من طراز إس 

ة مع ذلك، ال نتوقع أن يكون لهذه املخاوف املتعلقة بالجودة تأثيرات كبيرة على مبيعات األسلحة إلى الشرق األوسط. فقد أظهرت أدلة كثير 

املعدات الروسية في الغالب ، أن  2008أو الحرب في جورجيا في العام    2014خالل نزاعات سابقة، كغزو روسيا ألجزاء من أوكرانيا في العام  

 مع األنظمة األميركية واألوروبية املماثلة. إن أحد عوامل الجذب األساسية للدول التي تواصل شراء األسلحة الروسية  
ً
على  أقل جودة مقارنة

 الرغم من هذه األدلة هو فرصة الحصول على معدات متطورة بكلفة منخفضة ومن دون أي شروط مسبقة مرتبطة بحقوق ا
ً
إلنسان. عالوة

  على ذلك، قد تواجه دول كالجزائر، التي تمتلك أساًسا مخزوًنا كبيًرا من األنظمة الروسية، تحديات في التحول نحو موّردين كالصين، بغض 

 .النظر عن مشاكل األداء، بسبب املخاوف املرتبطة بإمكانية التشغيل املتبادل

ائج  يونغ: كيف تقترحان أن تتعامل إدارة بايدن مع تراجع مبيعات األسلحة الروسية إلى املنطقة، وكيف سيكون رّدها برأيكما؟ وماذا ستكون نت

 خطواتها؟ 
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لقد زادت    كافانا وويري: نعتقد أن على إدارة بايدن أال تسارع إلى سّد أي ثغرة حقيقية أو متصورة قد تنجم عن انخفاض املبيعات الروسية.

اإلدارة حجم مبيعات األسلحة إلى املنطقة خالل األشهر القليلة املاضية للمساعدة على مواجهة إيران وتشجيع شركاء واشنطن على زيادة  

ي عن األسلحة الروسية أو السع 
ّ
ي إلى إنتاج النفط، من جملة أسباب أخرى. وال يجب على اإلدارة، برأينا، أن تحاول دفع هذه الدول إلى التخل

 .استباق الخطوات الصينية واعتبارها أسباًبا لزيادة حجم املبيعات

 من ذلك، نقترح أن تكون أي عمليات بيع جديدة مخّصصة لتلبية الحاجات الدفاعية املحددة واملشروعة وحسب، وأن يتّم دمجها في 
ً

بدال

 تتضمن إعطاء األولوية لحقوق اإلنسا
ً

 .ن واإلصالحات االقتصادية والسياسيةإطار مقاربة أميركية أكثر تكامال

 لتعزيز قدرات دول الشرق األوسط ضد إيران وكبح التوسع الروس ي والصيني،  
ً
عتبر مبيعات األسلحة وسيلة

َ
يبدو أن إدارة بايدن ال تزال ت

ذكر  
 
على أن مبيعات األسلحة هي وسيلة فّعالة والتأثير على دعم شركائها اإلقليميين ألولويات السياسة األميركية األخرى. مع ذلك، ما من أدلة ت

سقة قد يؤدي إلى تحقيق تقّدم  
ّ
لضمان الوالء أو الدعم السياس ي الكبير من الدول املستفيدة منها، حتى لو أن فرض شروط واضحة بصورة مت

ا في السالح، لكن من املستبعد  في مجال حقوق اإلنسان أو في إصالح قطاع الدفاع. غالب الظن أن تستمر املبيعات إلى منطقة غارقة أساًس 

دية أن تحّقق هذه املبيعات األهداف الكثيرة التي وضعتها اإلدارة األميركية نصب أعينها، لذا ستتواصل على األرجح التوجهات نحو ترسيخ تعد

 األقطاب في املنطقة. 

 كارنيغياملصدر: 
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